
KVALITETSHEVING AV MATRIKKELEN – EN UTOPI?



MATRIKKELEN – ET PÅLITELIG REGISTER?

• Matrikkelen skal være et ensartet og pålitelig register (matrikkelloven § 1)

• Dessverre er ikke dette tilfelle

– Store feil og mangler i eiendomsdelen

– Store mangler og en del feil i bygningsdelen

– Fortsatt manglende adresser



SPILLER DET NOEN ROLLE….?



Produktivitetskommisjonen gir oss kun 
to alternativer:

1) Fordoblet skattenivå

2) Økt produktivitet i 
offentlig sektor

DE OFFENTLIGE UTGIFTENE ØKER OG INNTEKTENE FALLER



BYGGESAKSBEHANDLINGEN MÅ EFFEKTIVISERES

40 % AV BYGGESAKER
HAR MANGLER

100 000 
BYGGESAKER

30 % AV
BYGGESAKSBEHANDLER-TID

GÅR TIL VEILEDNING

TRONDHEIM KOMMUNE: 
80 % AV ALLE HENVENDELSER

TIL KOMMUNEN GJELDER
BYGGESAK

30 % AV
BYGGESAKSBEHANDLER-TID

GÅR TIL Å LETE ETTER
INFORMASJON



GEOLETT – PLAN OG GEODATA TIL SELVBETJENING

• Samarbeid mellom

– DiBK

– KS

– Kartverket

– KMD

– Medfinansieringsordningen til Difi

Lysbilder fra DiBK



SENTRALE AKTIVITETER I PROSJEKTET

• Metodikk for å heve datakvaliteten.

• Tilrettelegge for effektiv deling av informasjon.

• Utvikle og tilby tiltakspakker tilpasset ulike kommuners behov.



HVA SKAL DETTE BIDRA TIL?

• Etablere digital «beste praksis» som gir:

– Komplette og korrekte søknader

– Forenklet saksbehandling

– Biligere søknader med bedre kvalitet.

– Lavere byggekostnader



GEOLETT I PRAKSIS

• Norkart har fått innvilget 3 forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom 

GeoLett:

– Kvalitetsanalyse og maskinell oppdatering av bygningsdelen i matrikkelen.

– Tolkning av planbestemmelser ved hjelp av maskinlæring.

– Kvalitetsanalyser for kommunale planbaser.



MATRIKKELKVALITETSANALYSE

• Fra både grunnbok og matrikkel

– Bygninger uten bruksareal, fritidsboligbygg uten bruksenhet type fritidsbolig, 

matrikkelenheter uten geometri (etc.).

• Hver analyse gir feilfiler som kan benyttes med Vis feil-funksjon i GISLINE.





MASKINELL OPPDATERING AV MATRIKKELEN - BYGG

• Benytter vår egen matrikkeloppdateringsservice og Kartverkets API

• Kjører forretninger i batch

– Kan gjøre oppdateringer på flere tusen objekter i løpet av kort tid

• Funksjoner i tilknytning til GeoLett-prosjektet:

– Rette bruksenhetstype i fritidsbygg som mangler bruksenhetstype F.

– Hente BRA fra FKB bygg, redusere for takskjegg, registrere på H01 i matrikkelen.

– Hente BRA fra bygg og legge inn på bruksenhet.

– Koble adresse og bruksenhet i enkelte tilfeller.



HVA MED EIENDOMSDELEN?

• Søkte GeoLett om FoU-prosjekt for kvalitetsheving av eiendomsdelen i 

matrikkelen

• Økt bruk av § 26 i matrikkelloven

– Få hjemmelshaver på banen

– MinEiendom



OPPSUMMERING

• Tvingende nødvendig med automatisering og effektivisering av 

byggesaksprosessen

• Spør oss om kvalitetsheving av matrikkel- og plandata

– Kvalitetsanalyse

– Maskinell oppdatering av bygningsdelen


